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ndando o seneíment« nacionalista do -ilustre general Meira �
IS, o honrado Interventor Nerêu Ralll'os alicerça em1:Santa ta...

diretri�es traçadas _lo espíráto deanocràtico do Ministro Os lI. d1lU I

'

" em pról da integridade d6 .;Brasil e da união pan-amerfcanã

1120
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�Z "HEliuM"
�_mem;n_ __

�RASIL? A
, .

GAZETA
'---,���-__ -_

d�. tode 2.000 contos de réis, para
j�;), .Aíprosseguir nas sondagens que o

qU/êle egoverno vinha fazendo nos Estados
lendl o ncde São �ulo e Paraná, as quais
�rcad6 f.rn�evelaram a existencia de depósi

tos de gaz natural, "sulstanoia
(uele lespert�sta do mais alto valor ecmômí
ASSOCIADOo, gr�ças aos sub-pr96iuto: que

llsagem que o $ela se extraem, como a gasolina,
ministro da Agilelium e a prólfia' utilizaçãi na;

:' ano- enviou nd�tria "in loco", para ilunina
ca encação, teomo tambem para conbus
um créc:ivel".

el, Calmom ha A
lIia um crédito Proprietario e"Diretor Responsavel J A I R o C A L L ADO

.

• I

ara pesqulzas "_'_N_O IV_I Florianopolis, Sexta-feira, 1." de Abril de 1938 I NUMERO

CRISTO
.

A nossa '''ex- Não ha isenção pa-
portação ra gazolina '

REDENTOR

RIO, 31 O ministro da I'a
zenda, sr, Souza costa, comunico.
ao Interventor no Rio Grande do
Sul, coronel Cordeiro de Farllll.qào
é impossivel conceder i3eneio ..
direitos para 200 mll litro.'> 4e ......
lina, destinada aos serviços pubUcoe
estaduais, em face do l!ecreto.leI
que proíbe termínantemente tlll
facilidades.

um de
do Bra
e, viu.
ão que
horas,
e as

)erby
.

I �A PAZ, 31-0 governo comu

:!�r nica que conseguiu debelar o mo

:al fi: vimento revolucionario chefiado
uma pelo ceI. Toro, em Villamontes, e

acrescenta que aquele oficial fu
'llldou giu para a Argentina."uras

O comunicado oficial declara:
«O coronel David Toro, que en

trára no Chaco pela fronteira ar

gentina, lançou um manifesto re-

� volucionario e tentou obter ade-

',Ie são de uma das' guarnições.

trem
,

RlO, 31 - O sr. )rlando soa-/ bedoria aproveitará os milhões de
reg de Carvalho, P�idente do selos que estão em deposito. ao
Sindicato das Ataca«\tas, decla- mesmo tempo que evitará ao co

rou a um vespertino, aue apre- �mercio do país uma despeza im
sentou ao ministro S�a Costa prevista que se elevaria a um

um \[abalho demonstr�do a dis- milhão e meio de contos de réis.
posiçao das classes con�rvadoras «Abril de 1938,.. Assim a Rece
de cooperar com o go\rno na

abra de restauração e�omico-
financeiro do país.

WASHINGTON, 31-0 senado
aprovou o orçamento 'naval, de
549- milhões, 227 mil, oitocentos
e quarenta e dois dolares, o maior
desde a Grande Guerra,

PARIS, 3I-Os círculos oficiais
declaram destituídos de fl1n<ia�
meato�Oâ08 e quaesquer rumo

res de que a França poria á dis
posição da Espanha Republicana
a'4õés militares para a defesa de
Bareeloaa.

I Fa
neles
íecla
.arem

'espe-
sela
deve
rtam
n as

Segundo o estudo apreintado,
o govêrno poderia arrecadr no

presente exercicio 41.000:0t}$000
mais do que em 1937. rn�mou
que d�ntro de ��ês �eses ,vr�
sentara um projeto sot.re a sm-

formiza�ão do mecan!srno da,ar- VI·enarecadaçao. Quanto a resela em

dos estoques, adiantou que já

x-t'
.

pôz á apreciação do sr. SOIl.!:l _
RIO, 31 Consumada a anexa-

LISBOA, 3I-Seguiu para o Costa uma sugestão que acho cao da ;Austria, o govêrn? brasileiro
. . '" '\ �e�ermIDou que o mimstro Souza

Rio de Janeiro, pelo fAvila patríotíca, a qual consiste em!l, r.eao transferisse imediatamente a

Star>, o sr. Kaisa, chanceler de selos de consumo a serem vend léde da nossa legação para Buda

legação do Japão, que foi trans- dos a partir do dia primeiro �I pest, onde tambem tem jurisdição.
ferido de Lisbôa para a capital abril aplicados á industria sere�

Essa mudança aca�a de ser feita,

brasileíra, . 'b d d
. t' d

conforme comunicaçao enviada ao
canm a os o segurn e mo ltamaraU.

Integralistas fluminenses
, .

faziam bofetins eomunls-
.

.

tas para estabelecer
confusão,

Transferida a lega-
ção brasileira de

NITEROI, 31-o tenente Badamé�
d&\ Forea Pública, que se encontra e..
Campos realizaudo investigaeões sobre o
movimento integralista telegrafou ao chefe
de Policia comunicando que deslocou _...
.·a a orbita de suali diligencias.para _ zoo.
rural.

.
Informa aquela autoridade que apre

endeu na residencia C. P. Devoto material
bélico e boletins comunistas feitos por in
tegralistas com o objetivo de estabelecer
confusão.

E:rh.baixada Japonêsa
no Rio

...{-....
.

.

"

,
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• Idlal de v«?o em Ontem, no Banco do Brasil,
sobre a Semana longa dlstan- vigoraram as seguintes taxas:

Santa ela
.V1oeda cT::�oJ!vre

Pelos resultados que estão destinadas a produzir nas almas, O hidra avião alemão de ripo
recomenda a Cnfia Metropolitana que, em todas as paroquias, se

Dornier Do 18, que acaba de
I b I I d bater o record mundial de vôoc'! e re, como de costume, com a passive 50 eni ade, as funções.

S S em longa distancia entre a Eu-oa emana anta.

Quanto á Missa resada (não cantada), na 5a. feira-santa, ropa e a America do Sul, não Suissa
só pode ser celebrada, COM LICENÇA ESPECIAL do I:;óverno é, como se pO,dia sup�r, um tí-! Espanha
metropohtano. po novo, po.s e aproveitado des-] Nova York

N;;;s igrejas de regulares, no referido dia, só pode ser re-
de ha mêses no trafego regular Portugal

sada rv2i�sa NO uRl\'lORIO PRIVADO, para distribuição da do serviço aereo transoceanico Montevidéo
sagrada comunhão AOS RELIGIOSOS, ou, se faltar dito orato- Condor-Luhhense, no trecho Bra- BUtnos Aires

rio. na igreja; mas DE PORTAS FECHADAS. sil-Alrica, onde tem mostrado. Belgica
Durante o tempo da desobriga, cs cevo dos srs. Vigarios e excepcionais qualidades. Holanda

mais Reit..res de igrejas, sem omitir outros assuntos de interesse O Dornier Do 18, desde o
__dr,

egeral. ou peculiar ás suas paróquias, não deixarão de fixar a
inicio d� sua utilização epuirad,o I (�l.'. , ,,,,;)�b d om dois motores a oleo cru II!!

t d llII ando ,,"hl 'Ô', r ,atenção sô re os sacrarnentos a penitencia, sagrada comunhão e ,c '. . ,

FOrnec IIImen � 1Il'J. energ Ia
"

.

v I servico postal aereo liJ 'UI W menca doSlll ..casamento sacramento. re e ou no "�.-:I
�

b _, ...
florianopolis. 29 de março de 1938.

.

atravez do atlantico -'. as ons

ele'trPica S
-

Jilí!ftse' ,r «performace-> do que sao capa- - pS rIa ao '"

P. FREI EVARISTO' SCHURMANN zes os motore.s Junk�rs movidos �������������E''''''stre iiltaVigario Geral. a oleo crú, J3�0 vem �go�a a B i ijua fi SÚ e :f

����-��"'�-�����-�������������! ser reforçado de um mouo deci-
. sivo com o vôo record, convin-

':Sul Arnerica Capitalização ido salientar, nesta ocasião, entre Serão recebidas até ás 10 ho-l didor:
outras vantagens do oleo crú, as ras do dia 22 do corrente, pelos 3) concessão gratuitamente de IC ex-tingui
de ser êle mais economico que a prefeitos de São José e Biguassú, ilumiiação aos edihcios públicos a os e esp

gazolina e de ser ininllamavel. IiS propostas para o fornecimento do nunicipio e ào J;stado e as ri ação, dt

Quanto ao vôo record, este em conjunto de luz e fôrça elé- séd� de instituições de caridade; limpa,
foi preparado pela fabrica Dor- tricas destinadas aos serviços pú- ,) garantia da manutenção no

nier, de Friedrirhshafen, caben- blicos e particulares, nas sédes rni'lmo de um encarregado dos ----�,
I do á organização Condor-Lul- daqueles municipios e no distrito Sel/iç?s na ,cidade ?:� S. Jo�éJ ,na ".J. '" •.

Realiza-se hoje, ás 15 horas, no Rio de [a- I thansa a tareia de acompail��r o de joão Pessôa. I dI Blguassu e na sede do distrito] vil I a
neiro, o sorteio de amortização de titulos relativo desenrolar do mesmo, auxrnan- Os concorrentes para serem ado JlíO Pessôa; �.

ao mês de março de 1938. Participarão desse SOl'- do os aviadores com a trans- mitidos, deverão fazi"r prévio de· 5) determinação das condições RIO, 3C'
teis todos os títulos em vigor na séde Social. Os missão de boletins meteorologi- pósito em qualquer das Prefeituras, e tiegur�nça da� instalações para perceber qua�

I
. titules em atrazo poderão ser rehabilitados até ás ces e de inlormações técnicas. da importsncia de 3:000$000.jJm perfeito funcionamento do ser-l cuniaria, teve,13 horas na As propostas deverão ser apresen- viço;

.

á França aper

�._
Séde Social: Rua da Alfandega, esquina de tadas em envelopes' fechados e 6) duração da iluminação pú- nhecimentos o

Quitanda, Rio de Janeiro, ou com os Desembargador assinados pelos proponentes or blica nas duas estações do ano. ença Gomesl'I'Inspetores e Agentes Salvio Gonzaga seus representantes, contendo: \

1) tipo da usina geradora r :

� -
... -

C
..

'1 d ADVOGADO sistema de distribuição e tipo Il Banco de Credito Os ti�il"SS�JCi�U\1çaa,
.

o'lnercaa e corrente;
. P I A'FI@

I:!I .

1l1li Rua Trajado no. 29 2) especificação com c�areal OpU ar e grícota gu,�OrJanDpO IS
dos preç')s para o serViço publ:!) de Santa Catarina e.xorEI€?d(�ao de nova d�re·toria

t.

e particular, por vela e por ro.!-

PISTRIBU,IÇAO DE; DIVI- .------.��-
.

OENOOS .
• RIO, 3

(1 a. e la. CONVOCAÇÕES) Ean 98,.,0 .q lU i I "OJllllll__C i C I '!.! O Banco de Credito Po- iAnusd�reurbaas,'São convocados os senhorí:!s associados desta Asso- .

. __....,.ciação Comercial de FlorianopoJis a comparecerem 00-,
. .

-.---------

pular e Agcicola de S,mta �ional (.'"l�mingo. 3 de Abril p. vindouro. ás 9 horac ..t� manhã, na
Ou�am l::lftje peíl Catarina avisa a seus acio- Impreüsa,id,s'éde social á lóa Felipe Schmidt 8 (sobradG) �fim de ele- nistas que está pagando, €m resstdos. �Jg�rem a nova Dire!.Jria dessa entidade social e de suas
PR�-8, Soeiedarle sua séde, á rua Trajano '.n. truçao m�._U .

ri�spectívas comlssi5es, de acôrdo com os estatutos em
, I 16, os dividendos relativos guerra e esc,{

vigOr. A.inda de acôrdo com o que dispõe 0 § unico do
Rádio NaeiOJld ao 2' semestre de 1937. (lg .. �ítar;� não. paiArt.. lOdos mesmos estatutos será realizada essa eleição DIVIDENDO). ImportaOCIJ Icúm qualquer numero, para o que fica, desde já, marcada
do Rio de Ja�iro Florianópolis, 24 de Mar- e nâf as ser rr

em segunda convocaç�io, a referida eleição que se realiza-
ço de I �38. nos Irespetivorâ., ás 10 horas, do mesmo dia, no ci�ado local.

Florianópolis, 28 de Março de 1938
A OmETORIA

CUReA

Avisos

A rnaíe importante Companhia de
Capttalízaçáo da América do Sul

Amfnetiza-:ões de mareo de 1938

,

•. :

Jrma��dade do Sel�hDr· Je-
_r�+_,,:'_._. _

SUS ,1)05 l:Ja�sos e Haspi.
tal de, Caridade

p��(,)Cl;:3São do Ser"1hor .Je-
",,,,',' �.--::�J'3 cj()S Passos
'.:.';"1' De ordEm da Mêsll Aàministrativa desta Irmandade e Hos
pit�t;' faço publico q1le, sábado, 2 de abril proximo, ao anoitecer,
dê�ccrá de Hla Cc"pela, na Igreja de Menino Deus, para a Cale
�f�1 . Met.oflohtaaa, a Venerlinda' ImCtgem do Senhor Jesus dus
Passos, que regresqará no 2ia seguioté, domingo, as 16,30 horas,
ém procissão solene.

. Convido, p'or isso, todos os n03SOS. Irmãos a comparece-
r�ih" a êsses álos, devendo apresentar-se na Sacristia da mesma Ca
tçdraj, .afim de revestidos de balandraus, acompanharem a referida
pÚ;cissãO.

A Adminisiração pede aos fieis, que o façam com cêr a
pura, porquanto, de parafina, não se fará uso nos altares. I

Outrosim, faço publico que, as 8 hlJras de domingo, será Il?iada missa em altar fronteiro á Vener an Ja Imagem, na Catedral I(we,� na vespera, se conoervará aberta somente até ás 23 horas,
conh'rme foi deliberado.
:" Previno 3u8 Irmãos que, domingo,
3fhar-mt'-ei com o Irmão tesoureiro na

P.,;' ra o recebimento de anuidades.
I_ Faço, ainda,. públi-:o que, no dia imediato ao da procissão
(segunda feira), seiá·celeblada� ás 8 horas, no altar de Nossa Se
Q.hora das Dores, na Igleja do Menino Deus, missa por intenção
de tocL,s os fieÍs que concorrerem ás festividades.

Consistorio em Florianopohs, 28 de março àe 1'38.
GUSTAVO PEREIRA

das 9 ás 12 horas,
Sacristia da Cat€dral,

I

Secretário

·r. , ....
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I O J Cena de sangu�1l
�!

Joinvile, 30-À rua Sta. I..J
Catarina foi teatro de uma rr IJ
violenta cena de sangue, na ar
qual estiveram envolvidos os �a,
srs. Manoel Barbosa e Ismael tr-,;Branco, este, aliás, já ficha- U1do nas crônicas policiais. 0./.,1_
Pelas 10 horas da mamã, m ni

defronte a casa comercialdo tola)
sr. Edgard Klein, encontra- a J;1�
ramo se Manoel Barbosa ets \,

17$600' mael Branco, entre os quais ho�$795 havia já resentimentos, per tr.
7$610 motivos intimos. ti4$380 Barbisa procurou uma ex-

2$970 pllcação e dai resultou uma 'I9$750 troca de palavras, indo am
. bos a vias de fato.

,i
J
I
.,
.,
,./

r
l

Londres
Paris
halia
Alemanha

compra
87$410

$535
$930
5$830
4$035

l.J._�
f:,. .

iii i
�i

.r.-I#-

r�

f":'./�'�,�;
,

.

Programa A' in,
(

f

n..urno Cf CONSELHO DIRETOR
DAS 14.00 ás 20.00 e das 21.0ás 24.00

ORLANDO SILVA
ODETE AMARAL
BOB LAZV

Emigraram pa
ra a Alemanha

f�lO, II,
ços de (

Pereira,
sr. Getu
dustri�
nhecilI Ié, de'
para M'
larga �,
Jação
para qu
a prod
tissimo
refere

com

Orquestra de Dansas
Regional de Pereira filt"
Radamés e seu 5wing lue

Romeu 6hipaman e ,a Orquesh'a 012
Concertos

Eouardo Pata",! e sue' ipica rorrienh�s.

Segundo as estatísticas imi
graram na Alema'lha no correr

do ano passado cêrca de 25.000
opera rios especialistas da Austria,
enquanto que a Inglaterra aco
lheu 2.000 emigrantes austríacos.A's horas certas, ior/a. faJados com no

ticias em primeira mão, fo,l!SIc)as pela A NOI
TE. e oferta 00 Casa (:5 uirraes Ltàa.

23 hs. CLUB D09'UiTASmA5
martine Babo e 9'no Heto

Speaker - Oc)uud rozzi

AMANHA -

ALVARENG�, RANCHINHO
NUNO ROLAi)
MAURO DE t.IVEIRA
LINDA BA1TA

Dr' Waldemar
Niemeyer

I
MEDICO- OCULISTA

Docente - livre de
Oftalm. da Universida
àe Porto Alegre (Con
sult. Aven. Oct. Rocha
73), com longa prática
da especialidade e cur
sos na Europa, diplo-·
mado na Alemanha ti
no Brasil, dará consuIl
tas em Flori,anopolis d€!
15 até 30 de Abril.
RESIDENCIA: HOTEL
LI\ PORTA.
(O endtr�ço do con

sultorio será publicado
na proxima semana).

A's 21'30 - CAt-IÇp DO DIA - por La
martine Babo, _

I2srrit( intl!rpretaoa; ulTla
oferta ào DRAGA0.

ás 21,35 TEATRO El'CASA a p_eça em' 3
atas Oe Oc)uualc)o Ulcl SER mAE E' PR'
DErE9 Em um pfiAISO, pela ria. .de
CameC)ias oa Haciol'l com: mesquÍllnha,
Ismenia oos Santoslfoleta ferráz. Roàolfo
mayer. Celso 6nirl1JeS e Abel Pera. sob o

patrorinlo ôo SAB,ETE LAHOL.

com La·

A's 21 35 � .ATRO Em CASA a peça
àe Ae�ry Bdaux ,.'0 PEDIDO �E CASf1-
mEHTD.'. a rlc. àe CameOICs e da
Narional. I

_:-

NO DIA 7 DE ABRIL: EIEIA DE ALMIRANTE.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Paulo Dalle
Alflalo

I

,i enilere-' A AssociaJo Comercial do O sr. Interventor Federal, porulio Var- PaUlI) confie em v. ex. como intermedio do seu ajudante de
I: fund�r do jstado Novo e seI] ordens, capitão Asteroide Aran
ercial do suprE\P deíusor e e.u que ha tes, mandou visitar o sr. dr. Pau
Jl'dinaria, de fa,t cUllVr_il' os r eus basila- lo DalJe Aflalo, diretor Regional
.ou, por res Pilulaclc para a arandeza e dos Correios e Telegrafes em
) v. ex .• ploS�àadeda patria brasileira. Santa Catarina, por haver re
v. excia. extirJndo definitivamente as gres,;adJ do Rio de Janeiro, on
ação da front�as dntro do próprio

Bl'a-I
Je foi em visita a sua Exma.

i- iipalmen- silo Familia.

J�minou
o

te estadoal, II' .j!!l!í;' _ I -----

Te corro- I
. ileira.

�;II T E R N I D A DE DEsimo, irres- "• .".
'parecer do
! Campos, ...--------;;;;;----

!�!��adeé J:� B R U SQUE
ha prJUCO

en:t� ���;I' �ás uma iniciativa bene-o, aSSIm, a

IQ �on����t n_rita do honrado :Consul
m��::�ni���

I Carlos�í!.7_,::.Renauxdireitos da -- -

I

-

�ES
�IA

--------.

ider dos
as

'lE HOJE:

S
çih a extraor
ei' de adoraveis I.giría Bruce e

fROFECIA.

,
I

..... f._i

Consu' Carlos Renanx

Com grande brilhantismo inau- Trata-se de mais um alto e re-
creu-e na prospera e florescen- levante serviço prestado a Brus-
� rila Ie Brusque, a c a s a que. por quem, foi o criador de Ia Maternidade, mandada todas as arrojadas iniciativas, que I)llItrm pelo grande benemerito transformaram Brusque, num dos
:filant.opo sr. consul Carlos Re- centros de maior atividade e pro-lilUX. gresso de Santa Catarina.
Na crimonia, tomou inicial-] A cerimoniá da inauguração foi
lente f palavra o sr. Oto Re- assistida por grande massa popu
aux,

.
�presentando seu ilustre lar, que aplaudiu o gesto íilan

rogenitr, que, por achar-se en- tropico do grande benemerito, que
lrmo, ião poude , comparecer, I

é o Consul Carlos Renaux.
ando cmo inaugurado o novel
stabeleimento. 1 -.-__

Em sguida pediu a palavra o

r. Geramo Schaefer, que tam-

N bai d
I

lar_Je.m.repesentava o dr. Juiz de OVO em alxa or
56Direito � Padre Germano. dizen-

d B 81 W
ido que lrusque podia se sentir O rasl em as!lorgulhos! por mais este estabele-

-

,

f,... cimento xemplar, terminando ia- I

h· t i

.�
zendo voos de perenes felicidades

.' Ing on Ie pxogreso. I; .

O dr. Guilherme Renaux por RIO, 31 ° embaixador Mario;
_ fIm tamb,m usou da palavra I de Pimentel Brandão, ex-ministro

proflrindl um belo discurso e�! das Relações Exteriores, e nosso no- i
oe honenagen a0 doador da obra. vo represen�ante dlplomatico nos

I
T. 'f

.

'do .. Estados Umdos, deverâ partir, nos
vgo aICS• OI o.pre 10 VIsItado primeiros dias de abril, afim de as-Ipor toda lssIstenCIa, que lhe te- sumir suas novas funções S. excla.,

I
ceu os mlis justos elogios por viajará por via aérea.

� Itra�r-lie le uma obra que se fa- No me�mo aparelho s!gulra o idQ nece""
.

I
sr. Joaquim de Souza Leso Filho, Irdr

zm
. "tIflIt.. ,

conselheiro de embaixada, que aca-

é;.
v.taIS �a vez fOI posta em fo- ba de ser transferido da Secretaria IJ1

co Il clafllidencia do velho Brus- de Estarto para Washisgton.

t
sr, qu�rule. qle doou- a Materuidade Ie end, de todos IS requisitos modernos '

'eac·'

II
coJllO selan quartos amplo,,; en-

__j eallamento de agua fria e quente A· du.J vasta ventilação, etc. Ao meio di� , viagem o pre ... ·

le foi oferecillo pela Diretoria da. ,.."

j' lYfaternidaQe á;'3 pessôa� da fami· sldente a Saoha RenSUl e as .autofldades pre-acab sentes ulllbanquete, que correu Lourenrol,
e Iss anhnadis�iqo. A tarde houve nos � Im�sl pateos

d��scola
Evangelica uma

a 1051 grande k esse em beneficio da RIO, 31 Informam de Poço. de

já tar Maternid _, notando-se grande II
Caldas, que_quinze aviões especiais

�í.ll t� animação tra�sportarao a comitiva do sr. Ge-
I tuüo Vargas para São Lourenço.

)

�LÃO PROGRESSO",.. O Coico!
,-

Dia 31 CIN�OENTA CONTOS da "nossa loteria"
.aIO apenas 15 milhares Inteiro 15$000

RUA FELIPE SCIilM!DT N. 5
--------.--- -.

Rirada dos italianos daíAvião francês cai-
\

Espanha do na' Italia
RES 31 A

i
...'''1__ai,--_... CAGLIARI, 31 Depoís de exa-

V ",
- o mesmo minar os destroços do avião francês

terrJue o govêrno espanhol caido em terrttorío italiano, o te-

reuilmerosas forças industri- Quem encontrou nente - coronel Poupon, adido da

ais litares, para a luta «de

I
um cachorro branco de raça lúlú, embaixada trancêsa em Roma, de-

d clarou que o aparelho é um trí-
cosara a parede» contra os com uma coleira de couro, pe e-

motor de bombardeio, tipo BLOCH,
na<iistas, os circulas londri- se entregar á rua Conselheiro pertencente ao primeiro I!rupo da
nosecedores de credito jul- Mafra 91 A que será gratificado. vígesíma quinta esquadrilha da ba

gare a guerra espanhola foi se de Sidiakmad, na Argelia. Os

corpos encontrados foram ídentítí-
o ;pal assunto discutido on-

O Ia r a i f1d a é cados como os dos trfpulantes re-
tenlOite em Roma pelo con- guIares.
de 10 e o embaixador Perth. inV iO I ,t:l \/e I o tenente-coronel Poupou não

e-se que durante a ines- explicou porque as cores rrancêsas

RIO 3 1 .:- . .

d' existentes nas asas do avíão se acha'
pel conferencia, Perth apre- , -L..m JaneIro o cor-

, vam cobertas •

sei uma nova formula, com- rente ano, Alberto Gúmes Fer-I
Os corpos serão transportados

prendo «a retirada dos vo- -

1 r d f'
. para esta localidade, sendo-lhes

luns da Espanha e a con- r:-,lra, a 00 rza o, pra enu obce.m- prestadas as hont�S militares. E�
ce.direta de beligerancia aos aades lias mas. provocando- a m- seguida, embar�arao em um navio

-.4 . d mercante trances.
nailistas ». tervençao uos mora ores. que pe- _ _

indo consta, considerou diram o auxilio d 1 policia. Esta
prramente a exigencia de chegando já encontrou Alberto
Mlini, no sentido de que a d d d
rela dos voluntarios italianos entro e casa, on e morava

sóte se dará quando for ini- juntamente com sua mãe.

ciao lado dos governistas é, Os policiais tentaram entrar,

ergundo lugar, O:l direitos de para prender Alberto. E,;:", au

beancia serão concedidos ime- xiliado por sua mãe, resistiu li
doente após a saída dos vo- d f

.

Prisão, causan o enmentos nosluios da linha da frente e não
q io abandonarem o territorio policiais.
esiol. Agora, o dr. Martinho Gar-

cez Neto, promotor adjunto da
61l'. Pretoria Criminal. dando

A'revideneia dos parecer sôbre as indagações pD�
Svidores do Estado lliciais a respeito, requereu ao

juiz o arquivamento do processo.
O, 31 - lnstalou-se a co- O promotor fundamenta o pedi

rm especial, designada pelo do, dizendo que os acusados
pdente do ReFublica, para agtram em legitima deleza, não

ear a regulamentação do no- permitindo a violabilidade do
vmstituto de Prevident:ia e lar e que os policiais não po
Aencia aos Servidores do diam, sem violar a lei, penetrar
Bo, o qual é presidida pelo na casa de Alberto, quando de
sr.ino Sá Pereira, te.ido como viam notifica-lo para comparecer
obros os srs. Lima Ferreira, á policia e justificar a sua ah

Cr Saraiva e Ivo Familiar. tude em face das queixas.

o rernnhedmento
do

"

Ansch Iuss"
RIO, 31 Um vespertino infor

ma que o Itamarati não tomou.

por enquanto, nenhuma resolução
sobre o reconhecimento da anexa

ção da Austria.

(
I,

I
I

,

r
I, •

. �,"

fi',;, ,

-�

I

,

As leis tra
balhistas

RIO. 31-0 Valdemar Fal
cão oficiou ar) sr. Osvaldo Ara
nha comunicando não ser con

veniente no momento a ratifica
ção das convenções da Confe
rencia Internacional de Trabalho,
em face da revisão que se pro
cessa atualmente nas leis traba·
lhistas.

-COSINHAS-

LAQUEADAS
\

EM

PI N HO

desde 250$000
MO,VEIS

)

"",

SALOMAO GUELMANN

Caixa Postal, 19

Curitiba EsI. do Paraná

Representantes nesta capital

MACHADO "Cia.
Rua João Pinto 5 Caixa Postal 37

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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; uolar SchwarI :: tfÕr'�.�P.-�'C�a���I-F a
<II. Endereço Tclegr.: DOLI', - C�ixa Postal, 32 ;.1 Simões ------------------

i S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARIl'\A
�AGENC[A DE VAPORES :

1
Médico do D. s. Martins Filhos, Ltda.

Companhia Salinas Perynas=-Rlo i do Estado
Prmg Torres & Cia. Limitada -Rio

I
CLINICA GERAL:

Navegação. Brasileira Limitada-Rio
Navegação Cabofriense Ltda.--Cabollil Frío
Vandenbrandu & Cia.-Santos Diagnostico das molestias da

, :
'

péle (dermatoses em geral)
Ij

VIAGENS DIRETAS PARA O PC'RTO DO RIO DE]ANEIRO I �U!> confirmação microscópio
í Navegação entre BUCAREIN (Joinvile) e: SANTOS, ca e de Laboratorio.

ANGHA DOS, REIS e RIO DE JANEIRO, diréta- ELETRICIDADE ME'-
mente, sem transbordo DICA;Tem sempre vapores em porto, carregando ALTA FREQUENCIA E

�Rcarrega.se de. classificação, medição e EMBARQUE de RAIOS ULTRAVIOLETAS. :

li!'4..odas d d
.

d b fiei d Rua Tiradentes, 14-Sob.'
'

rar-, as espectes e ma eiras serra as, ene reia as e em 1�tórcs etc., cereais e mercadorias em geral, para qualquer Telefone, 1167.
I

port�':!.�,�.:!�.o�-..�o Sul do País, bem como para o Exterior Atende. diariamente: das 8 I
Rece?e cargas de tmportação.rdo País OUI do Ex.

(I
ás 9 da manhã e das 1

tenor, para desembaraço e redespacho para
I 4 ás 7 da tarde. i

as praças do interior I,- IDE�VIO DA E. DE FERRO ARMAZEM PROPRIO I 1
. �gRVIÇO ,GARANTIDO E RAPIDO-PREÇOS MODICOS Rua Trajano N. l-(sobrado) Caixa=est il 93 - Telej

. , , .

.... .

"37Y=: . . 5 -, Dr.Pedro Catalão IDiplomado pela Facul- Florianopolis 1,".
Santa I,.dade de Medicina da 1

Baía I-------�..----�if �--�au�--��.--------�-..·-------�Ex-interno e assistente do (UJUtt O,f H90UEJDj ,�.�� (
Serviço do prof. MOlae� V III ---- LaraY:;m,.r�t:'"ftdo C!..�JlI SLlccesso em todu l

\'Ex-intemo do Dispensaria <ao "''''''sUas provenientes da S"bute I Dr.C�����ldO ;':=:�f;Ex_adj:�::a trnHospnal I

·

h,':(.���f,o:i"=�:H:sAe' 1 ade suprem
GraHée Guinle e Sanatorio V � ME'DICO I

ERA LIMA

e
,>.- UL""'RAS' • . 1 IManoel Vitorino

' . \>,-.

, " . �,ECZEMAS r Resld
.

R iE Ilades.Clínica -médíca cínrrgtca das � t;;c
. MANCHAS Doi PElll

1
esi encra: ua. steves

I U '2$ 51
molestías da "" ,!:."< ,,' DARTHROS Jucior, 138-.Fone-1.555 t t

m ��O$OO\CABEÇA E PESCOÇO i. f.�t �� FlQRESBRANCAS
.en o

Especlahsta em � "�' r � RHE�MAnsMo V II!!:No11:-& E:e 3$000 c. u:
NARIZ, GARGANTA

EI'
(J ";::d�.� $CROPHt1lAS esplendiTa e coii1ÕrtaVci" casa, qUi!lXertos mui

OUVIDOS I 1t rM SYPHrt.mCAS além de moradia é

propria paraicasa:EC1LIANO. :

CONSULTORIO , i,,! ;;."'�.• l'balplente em .,... comercial, recentemente reconstruidaLEGO e EU!
18- Rua Trajano -181 �>' ./;1\i lU .��... cllfil ... b 'I d B' d

.

RESIDENCIA ", I;, �'�;P . Ito!ln 1St., • situada em om ponto Da V! a e Iguas·3$500, uzta,

Hotel Glorl� "
. I�!'tl 'til A R IA.'

sú, e mais dois potreiros com extea-
� � ,�a area de terras. O negocio é 'tu- CARU'

D·
.

d 16 á 18 h )1
- �Jrnll1':'S da curlld.Q, r-

e

gente. Tratar com José Sanches, na
"'

Ianamente as s

,s,.
"

.,-"'"".....,., I"';'·'Jr I.ltrlJllATn"IGSAJI mesma.

lIIl

r I c a Anb

•

PELE e SIFILIS
Fabricante em grande escala dechocot em p<

fantasias, caneta e pimenta Ida '1
A excelente qualidade é garantida h rnals lo anos,

dutos ANDALUZA é prova

SegUrjbOm g(\S�.�pela saúde. �,
)Ir

ANCA LUZA real-na 3,e o seu til

be
nl

Repr"3s(�r")tqnte: a

I IOl
Francisco Bilencoll"lj §il,,�l�(

Cabo)
Tele )gramas:
Fano) Fraliiil

Si W9&�AY'",, •

: Café-Restaura nte

Proprietario: ,-, IZIDRO PEDRO COELHO

Completamente remodelado e obedecidas todas as

regras de higiene

COSINHA ElE PRIMEIRA ORDEM, COM OS MAIS
VARIADOS MENU'S

Forneee contidas a domieiUo

RUA FELIPE SCDMIDTi
���,,5.HD�mNW"""""=.-""D4"'''''''''''''''''''.

A M À'X I M A GARAr'lTIA

"U R s,-,
"Sul Ma"America Terrestres,

e Acci entes"
d

I:\'Fogo e Transportes
�cidentes no Traba!ho

Responsabilidade Civll
�cidentes Pessoais

�utornoveis
e Fidelidade

'o
"

,

Pr

f -

ti e
,jt

"
TI

Séde: RirA de Janeiro

Agentes em Itajai: Bornhausen &
,

\

Em Laguna: Alyrio Alcantara

da �Ifandegaln. 41 -J End. �$�i
Cial .. R. Pedro Ferreira, 26· ,�fl

�;
le. [,

�
li

d B
alJaJ SI

O ra�',�

• Rua

Agencias Estadosem :todos os

( \ i

,< ----------------------�--------------------------�--------------------�--�--------�--�---------------
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Bu in
BoseH

.60 .. a mal. llJarata. poritm 6

• melbor do mundo

--,..... - de um Bom. varloa aona combhuu&olJ

...... que nli. consome Ib:'.lteria! (2.3 am�.)

De Fama Mundial J

� ti'? .-.�<> �'-") I , ,."
� ''',� i ,;:_� �

__

. � t_ �.

Especialista em tnolestias de creanços, nervos

impaludismo e moles/ias da pcie
Consultas das 10 ás 12-

das 16 ás -18

MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Pescoço'

1 ratarnento do crnpaludisu.o c das mole stias da
Je e nervosas pela fiufohemoflzerapia

Consultorio: Rua João-ii �Pinto. 7--- Te!. 1456
I

IRes.
Rua Bocayuva, 114

ITe!. 1317

Consuitorio e residencia - Praça 15 de No'. érnbro, 13

R A 10 X
GABiNETE DE ELETROCARDIOGRAFIA

cLlNICA
Curso de aperfeiçoamento em doenças do coração
(diagnostico preciso das rnelestias cardíacas por

traçados electricos)
CLINICA DE CRIANÇAS DOENÇAS DO SISTEMA

NERVOSO
Ondas curtas, Raios ultra-vermelhos e Eletricidade

médica
Laboratorlcs de 1\-1 icroscopia e Aná

lises Cltntcas

-----_._----

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestías de
Senhoras e

Moléstias de crianças]
Diretor da Matsrnidadel
Medico do Hospital

\tW'i� �l'l �� ':
�Hl��:'�� .:

\. ,

"_c'_i

(Curso de-especialização em

moles tias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde - Consultorio:
ANITA GARIBALDI, 49

ENGENHEIRO :CIVIL
Lo

Sp,LAS 12 e 13
t: ANDAR

Dr. Aderbat R.
da Silva

-
.....- ..

" J\dvogado
P. 15 de Novembro, 3 sob.

Fones 1631 p. 1290
Ted. 1503

Advogado

CONSULTORIO---Rua Tra
ano N. 1 e. das 1 O ás 1 2 e

das 1 5 ás 16 112 horas.

TELE'F. 1.285

l' �

Dr. Osvaldo Wanderley da
Costa

Bacharel em Di reíto '. HAdvoga na capital e no interi�r �est��� do Estad�" ,;�:�San- _�II jta Catarina, t
-'- ,.,,::=�

Eseritorio' R!!Ia MarechalFI�riano Peixoto, _IJJJ;:�::í��''; Isobrado sala n I .... ::;'-"""'��
PARANA'

_

- --, .:��� SANTA CA l Af�IN�
�. .�>""�"

_r.�

, .

i

i
I

"'.'\ ,.; ... "'...

""-1
. r''-' '" , "Ó,:" �
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';'==A GAZETA Florlanopolis, J -4 - 1938

A_GAZ_f TA.._ _;til

DESPO' TIVA�
REDATOR: Carlos L. da Luz

O sr. Luís Aranha, presidente da C.· B. D.,
declarou ao "Diarío de Santos", que a delega
Ção brasileira que fôr á Europal terá· toda a

assistencia moral, material e científica.
o Riac�uero prepa-jRenunciou à presl-jo INTERNACIONAL VEN- VENDEM-

í

"

__ =,' •

ra-se cuidadosamen-] dente da F.B.B. 'CEU O TO�NE(O 1:"1ICIO SE os t�ês chalets, á rua FUNCIONABIOS I �� _Of��tltu
te para enfrentar o CAU C�O Silva Jardim numeros,�84, 286 FEDERAIS INTE-

li ') ,_e p.€.. r:�nte

seu digno rival o C. RfO, 31 -Renunciou aí presi- P?Rn�? A�E?RE, 29-0 e 288� todos com otrrnas aco-
GRAI,.ISTAS

O jU � ,

N. Arnerica derreia da Federação, Brasileira de tornero mihum �Ol ganho pelo .nudações pelo preço d-i . . ,

Basket-Ball (J sr. Gerdal Boscoli. i quadro ,representativo do Clube 5:000$000.
_

Uma atividade febril, reina to- I lnternacional.
Tratar nesta redação

dali as tardes, no galpão do Ria- SERA' REALIZADO UM

h I TORNEIO EXTRA ENTRE
e uete.

São os remadores, os defenso- O PALESTRA, O CORIN

res do clube da Rita-Maria na-
TIANS E A PORTUGUt:SA?

RIO 31 I f d B _
[{lO, JI-Tc:egrafam de

,
- n armam e e \ I' ,

di d
" I f d '" d

v trena izen o que entra em

em que o cne e e po leia a-r .

J h
' , .

I E d b d
, JU aernento oJe o ex-constiturnte

que esta o rece eu enuncia
.

L
"

d F' c

d 'f" d
sr. audo e ana .Jantas que

e que vanos unclOnalrl,ods
3

assassinou a tiros em 26 de fe-
Alfandega estavam envo VI ClS na

iro d 1 P I
' ",

"I
vereIrO o ano passaoo a au mo

conspiração mtegralrsta, entre e es
'M II '.J Ed

Diplomada pela Universidade de Música do da-mó Gil P d i u er, ex-secretano ca uca-

quele vai-vem incessante, treinam, S, PAULO,31-Palestr'" Ita-
o guar a-mar I ena e rosa e

- d E d d R'
,

d
" Rio de Janeiro r R I Bica0 o "'_sta o o ro, reman o

rigorosamente para o próximo cer- )-.'a, Corintians Paul'l'sta e A. A. I
os com crentes IiU ittencourt,

�

I
'

"dê
Leciona piano, teoria e solteio G S' O I' �ranoe espetativa em lorno sse

tame P'"
'

I b I -
ustavo amparo e outros. s r :

I
. ortuguesa são os unicos cu es : Em sua residenciaL São José (Praia Comprida) 'I'

i pj gamen:o.

Entfelanto, ôntem, o movimen- paulista. que deverão fornecer )'0-, I
responsavers pe o movimento

as-/to era mai t
preço-25$000 mensaes saltariam varias est sbelecimento s,

" _

o era maior e o nosso repor er- gadores para o selecionado brasi-I I 5 $ 00
amador, soube que a famosa guar- leiro.

Em Florianopo is- O O mensaes planejando exercer violencias

con-I, L
. .

'

'h I' h b
� I-����-�:-=:�==============:;;;; [tra o inspetor, caso vencesse a I m O U S I n e

uição nac ue ma que amou n- O campeonato, �auli5ta, ao que IJhantemente o O'lSSO Estado, con- .

""

I' revolução. Toda reformada. marca WIPET.

d
parece, prosseguua, mas sem o I : I muito economíca, vende-se, facili-

quistan o o campeonato, concor- d t
� I b I A EI

. l tando-se o paga�to. Preço de

. f d f
concurso esses res c u es que

t
4" I ocasião. Tratar na Casa AMUSICAL.

rena este ano, en rentan o o orte cogitam de disputar um tornei'o e r I cad d A
.

I I
Rua João Pinto. 12

conjunto e out-riger o mert- extra. entre si. A idéa foi aventa' " .... IConfe renC i r9S
ea. ,.' da pelo dr. Tarantino, estando os

Ii
",

,

P b R h I
'corn O rr)!nls

ara ens pOIS tüc ue o, pe- presidentes do Coríntians e da !
Ia bôa vontade demonstrada pelos Portuguêsa, mais ou menos de i tro da Gue rra VENDE.�E,
seus veteranos _rem_adores. I acôrdo.

.
PARA INSTALAÇOES DE LUZ, FôRÇA E AN -

I
TENAS DE RADIO, CONSERTOS E AUMEN· I RIO, 31 - Conferenciaram

Esporte - Banco de
TOS PROCUREM

I
com o ministro da Guerra, os

Uma grande área de ter-

_) I
interventores José Malcher e Fau- ras no logar denominado

orna Credito Po- A ELETRICA lo Ramos e os generais Almerio Barreiros, com quatro casas

pU Ia r e Agrj· TEM SEMPRE EM STOCK E A' VENDA, POR de Moura, Coiatino Marques, sendo duas de tijolos, uma

CO Ia Manoel Rabelo, Ho; ta Barbosa, nova e duas de madeira.

PREÇOS SEM COMPETIDORES N t\ PRAÇA, t d f it t �

Isauro Regueira, Alvaro Touri- O as em per el o es aco,

MATERIAIS ELETRICOS, LU"TRES E ABAT- Uh"
[nho, Xavier Barros, Mauricio ma coe elra para seis

jOURS ELEGANTES E MODERNOS I
' ,

bô h ót!

I
CIJrdolO, Pedro Cavalclinti e arurnais, oa c acara, rrna

Valentim Benicio e o coronel àgua. um pasto especial e

I Edgar Facó, novo comandante uma linda práía de banhr.s,

i da policia do Distrito Federal. Tratar com () sr. Pedro

------'-" I I Cipriano" em Barreiros.
� 'UI5i...uw_ I���������_�JlIt

2ZEZ

Sra. Camará Martins

Alcides Procopio
não aceitou o con

vite para jogar
no Chile

.,

Este importante estabelecimen

to de credito, está avisando, os

seus acionistas, que está pagando,
POÇOS DE CALDAS, 31 em sua séde, á rua Trajano no.

-Alcides Procopio, campeão sul- 16, os dividendos relativos ao

americano de tenis, atualmente em 20. semestre de 1937. ,,;__---,.,......,,-=====::=::=

estação de vera�eio nesta cidade,
------------

recebeu um cabograma do presi- Internal-.onal Machinel�v
dente da Associação de Tenis do

..

Chile, convidando-o a participar
do campeonato chileno, ofereceu- Engenheiros importadores
do-lhe o transporte em avião até

Q Chile e mais todas as vantagens
como convidado de honra. Alci

des Procopio declarou, entretanto,
não desejar interromper o seu ve

raneio em Poços de Caldas, que I

reputa magnifico, não aceitando,
assim. o honroso convite.

NOVIDADES! VISITEM

Rua João Pinto n. 14 A Elétrica

NESTES DIAS DE �:AI OR INSUPORTA

VEL. DEVEIS FAZER �:EU PONTO, COM SUA

EXMA. FAMILlA,NO BAR MIRA

MAFi, O RECANTO MAIS APRAZIVEL

DA CAPITAL.

Gazozas, Cervejas, Licores, Refrescos
GELADISSIMOS•••

Só no MI'�AMAR

(}omp,any

• Rio

Sra. Agricultores e Industrieis!

.Aumens: sua produção, fazendo uso dos mais potentes e econo

micos, TRATORES, AUTO PATROL, COMPr:�ESSORES, BRITADORES, NI

VELADORAS, MAQUINAS AGRICOLAS E PARA TODAS AS INDUSTRIAS.

Motores a oleo crú Diesel "Caterpillar"
Peçam informações e cata lagos ao Representante e Ven-

dedor exclusivo no Estado

--,-;-�-'-. "
,'�',.:, ..
",.'-��-;

N. a

A Casa MiscelaneaCondecorados os na

dadores equato
rianos

QUITO I 3 I -O governo pro

mulgou um decreto, concedendo

a condecoração "ao merito" aos

nadadores do Equador, que con

quistaram o campeonato sul-ame

ricano em Lima.

H. AVIL-A
não precisa de reclame, visite suas exposições e

verifique os seus preçosEscritorio Rua Cons. Mafra, 31

CAIXA POSTAL, 140
FONE" 1561 • TRA.JANO

Florianopolis
R.

Telegramas "Avila" Flof'ianooolis

1
" �

jf

I

...... -",. -
--

I,

/

,

I
I
I
;
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R�a Con5elheiro
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esquma
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A

Leghcrns �Rendlr-ner.tos A Cunstttui"l��'

�: VENDE-St. urna ca-a st-] do povo ale- -

d 10 dI�
A F

:li
, r$] tuada no Estreito. Boas aco-, Ternos e casa�s de frangos mão çaO e '.

� avo r Ita �� modações e todo conforto. de alta ltnhagem novembro�$,) Para vêr e tra,tar a Estrada I Pedidos pelo, Telefone M.777 Já no ano de 1936 os rendi-�� G I 1 T d d Oferecido a esta redação
.

.

[� era no. O),
�

nn a e meatos do povo alemão tingiram
� 1�

. _.. -. -

a altura de 63,1 milhares de pelo autor e a nós encarni-

� I nhado pelo Serviço de Di-
Ç1, milhões de marcos, o que cor-

D�� 1U $

t f °I' ra respondia ao nivel atingido em vulgação da Policia do is-

� E (11 loteria a sU,a favorita g���ftc�,11'1 qUIn a - e 1913 e em 1928. Levando em
trito Federal, chegou-nos ás
mãos um volume de julioconsideração. no entanto, o al-

terado valor do dinheiro e deixan- Barata, sob o titulo «O Es-

d pírlto da Nova Const.tuição>.do a parte os cêrca e quatro mi·
Ihares de milhões de marcos que

E' este, cronologicamente o

deduziram-se em 192811929 primeiro estudo publicado so-

bre a Carta de IOde No-dos rendimentos do povo alemão
para pagamento das reparações

vernbro. Obra de jornalista,
excederam os rendimentos de é um trabalho de vulgariza-
1936 os daquele ano já em 1,5 ção dos principios básicos do

até 2 milhares de marcos. Conti- Estado Novo. Não se desti

nuou no ano passado o cresci- na, somente, aos juristas e

mento dos rendimentos, da ma-
aos especialistas do direito

neira que se pode calcular com publico. E um livro 'para to

um aumento em14-6 milhares de das as mentalidades, muito

milhões de marcos, ultrapassando- embora, pelo criterio de sin

se portanto o novel das crises e tese, a que obedece, e pelo
material de cultura, neledos anos que antecederam a

Grande Guerra. Acrescer ta-se aproveitado, se possa consi-

ainda como fator [averave], que
derar um ensaio de folego,

,

d I profundo, sério e completo.em vista do constante a popu a-
A' tif

-

d I d- d J - de vari JUs t Icaçao O go pe e

ç,ab�I'de da e\'do UI
sao

fe va�Ian p�s- Estado de Novembro, a ana-
81 II a es e ucr os aiers, muito

I' f' d it
-

,

I d I - rse na e serena a SI uaçaoparticu armente as especu açoes, b ·1' t dê Idistribuem 'se hoje em dia os
rasr eira, andes r 1se d�o-rendimentos com maior regulari- r�' as

d
gran es Clnd.as ire

dade pelas diversas camadas do nzes O novod tOO Igo'iqdueI '; nos rege os es mos, u o
poro a emao. . .

ISSO nos aparece, nas pagi-
nas de «O Espirito da Nova
Constituição», através de um

estilo, que o sr. Claudio de
Souza, presidente da Acade-
mia de Letras, qualificou deNo armazem da Alfandega «claro e vibrante».

I desta capital, realizar-se-á, no Desse livro disse, também,proximo dia 20 de corrente mês, O Conde de Afonso Celso;p:l�s 14 horas, a venda em «é a meditação de um bom
lel,lao, no estad� em que se brasileiro, que sabe procuraracna, a quem malar la?ce ofe-

I uma solução adequada aos
recer, a la?cha a gazolina, pe�- nossos problemas».tencente � �lfandeg�, denomi- A edição, que nos foi en-

��������������--�,��������;;;;;;;;iiiiiíiiiiiii__ nada «EpltaCIO Pessoa».
víada, ê a terceira, e já atin-
ge o oitavo milheiro. Lança
do, como foi, o livro, na pri
meira quinzena de janeiro
ultimo, valem essas cifras
como prova do exito de li
vraria, que conquistou o es-
tudo de Julio Barata, muito

Mc�vimento Maritimo ..Porlo FlarianlJpolis justamente conslderado o pri
meiro comentario juridio-so-
ciologico da Constituição do

Serviços de .Pass�g.eiros ..

49 qe C�rgas� Estado Novo.
--------------------

RADiaS

Rua Felipe Schmitd n: 7 e 17 a

l'i o Estreito Ponta do LC3i

H E si1 L E T

Especialista em motestias do aparelho genito urina

no do homem e da mulher-Mo/estias de senhoras:
Tratamento moderno das afecções utero-ovarianas.

Clinica médico cirúrgica. Fraturas em geral.
Eletricidade médica.

Sá u I ODr. Ramos
Assistente do serviço de cirurgia e ginecologia do
Prof, Brandão Filho. Ex ginecologista da Fundação
Médico-Cirurgica rio Rio. Diretor do Instituto de
Previdencia Clínica do Rio. Sub diretor d . serviço

médico da Assistencia dentaria infantil do
Rio de janeiro

Consultoria a se abrir
brevemente á

Rua Visconde de Ouro Preto, II - FLORIANOPOLIS

Assistente licenciado do Prof. Sanson, do Rio de

Janeiro. Membro efetivo da sociedade de oto-rino-
-laringoJogia do Rio.

Chefe do serviço de olhos, ouvidos, nariz e gar
ganta do Centro de Saúde Pública de Flortanopolis

Consultorio a se abrir
, ,

brevemente á
Rua Visconde de Ouro Preto, II - FLORIANOPOLIS

Especialista em Mo/estias e operações de olhos,
ouvidos, nariz e garganta. Eletricidade médica

Dr. J o ã o de Araujo

.....

),''; ,
I,'

• �.
",'

,
.

• • I·�.! '..

Dr. Camará Marti�ls
ME'DICO-ESPECIALISTA EM MULESTIAS DO ESTO

MAGO, INTESTINO, FIGADO E RECTO.

CURA RADICAL DAS HEMORRHOIDAS, SEM OPE

RAÇÃO E SEM DOR

CONSULTORIO á Rua Trajano n. 1, sobrado.
dlariarnente das 5 ás 7 da tarde

'€ Fi

Valdsinar Burigo
1(1: crito na Ordem dos Advogados-Secção de S. Catarina

,ô\OVOGA[)O
Cobrao"s amigavai. e Judiciais

Comercio - Civel e Crime nas comarcas de
URUSSANGA ,e ORLEANS

Escritorio em URUSSANGA Santa Catarina

...�. ,. "" • ....' .>. ...... \t't'!." �., o',

co�'\fecções para meninas e garitas só

CAPITAL.
TrajanoMafra

7 de bril

da

leilão de uma

lancha

ICompanhia Nacional de Navega-I -

C t
II.

ça� os eira

Para o Norte

..

Para o Sul
Para seu concerto, procurai a

;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiDiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiU--õiililiijiiiiiiiiiiiii_iiiiiiliiii�iiiiiiiiiiiiii_liiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiíiiii__iiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiii Casa M'lsical, que conta com a

oficina melhor montada na ca

pital.
o Paquete ITAGIBA sairá á 4 de Abril

para:
Paranaguà, Antonina,
Santos, Rio de janeiro, Imbituba DesignaçãO deVitória, Baía, Maceió. Rio Grande

Recife e CabeJelo Pelotas e professo. esCargas e passageiros para os demais por- Porto Alegre Foram designados os prcles-tos sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro. seres Francisco Barreiros Filho,
,

, Fern�!ldo Machado,Wilmar Dias
AV·ISO Rece.be�sc cargas e encomend�s até a �espera das saldas do� paquetes João dos Santos Areão, Aure�e e�lIte-se passagens, nos

_

dias da� saldas dos mesmos, á vista do a- Cruz, Mario Bott, Ernesto votestado �e vacina. A. bagagem. de porao devera ser entregue, nos �rmazens. da Steen, dr. Udo Deck. J4u Gue�Companhia. na vespera das saídas ate ás 16 horas, para ser conduzida, gratuita- des da Fon'eca e Ant
.

T'é b d b
� . . - 0010 el.rnent para ar o em em arcaçoes especiars. xeira de Freitas para constitui,

rem a banca examinadora dos
concursos de acesso aos cargos
iniciais dos quadros de "estatisti;
cosn e de «cártogralos» dêsSe
Departamento, que será presidi
da pelo presidente da Junta E
xecutiva Regional de Estat�slica"

o Paquete ITASSUCE sairà á
corrente para: Rua João Pinto, J 2

30 do

ESCRITORIO-PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 SOB. (FONE J 250)
ARMAZENS-CAIS BADARÚ N. '3--(FONE'1666) -END. TELRG. COSTEIRA

Para mais informacões com o Agente

..J. SANTOS CARDOSO
"

,I' '; J
! '

'. --" ,..
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BL

RIO, 31 --- O general I
Góes Monteiro, falande I
aos Iernallstas no seu de-Isembarque, referiu-se ao

Interêsse dos sUI-ameri-1canos pelo nosso país, do �����������!"!!,,,�_��,_���=�..�����W2L��W""' ----------- -- -;

qual não têm muitas in-IA V' OZ" D O P O V O Proprletarto e Diretor Responsavel
formações sobre as defe-I ,________________

J A I R O C A L
K sas naturais.

Gal. Góes Monteiro Acrescentou, porém, que]PAprlS PAPEIS Eprincipalmente a lmpren-] c;.,
.

sa deve dar trégua ás nossas belezas e focalizar
APE ISprincipalmente a sua atenção na atividade do de- P flIlIlI

senvolvimento social e economico e se ocupar da
discussão acurada dos nossos problemas funda- Ante-ontem, dia de feira, no I prontificou-se a aceder ao solici
mentais. Mercado) Público, achando-se o i tado, abrindo a sua goiáca, onde

Terminou o general Góes Monteiro afirmando: intendente de Angelina tratando tinha uma nota de 200$000, per
"Precisamos tornar o Brasil mais conhecido dos seus negocios, acercou-se �lêle mitindo que o desconhecido, com

Ia, não pelos' seus encantos naturais. mas nelas um lh«cavadI::eiro» de"bCOellqhufll:ocldoa' sua própria mão, nêla metesse o

li
-

d t r4 II.. d .'. II'"' que e pe iu, por os, dinheiro, que se encontrava em-
rea zaçees O raname e a estergra organizadora I fineza de lhe guardar por alguns brulhado, em rôlo, num jornal.
dos seus homens". .

momentos, oito contos de réis, Não voltando mais a pessoa
Referindo-se ao caso dos nazistas em nosso que trazia consigo, destinados a para reclamar a importancia, e

"aís O general Góes Monteiro declara: serem distribuidos no dia seguin- necessitando o Intendente re-
I'" '''A d ta d ii. ,:,,' B 'I d te pela pobreza, em obediencía a gressar a <penates », procurou o

con u a uGS .E�emaes no ras� eve ser
. a' p ornessa seu amigo sr. Noberto Schmidt'

id t· d I!.. ".. R
.

h"
um r .

.

'

Ien rca a os iiJlra�he�i'OS no. eu! •

.
Embora «não tivesse a honra» de ,a quem narrou ? caso, pedmd�· ANIVERSARIOSO general Goes Moratelro fama em seguida, conhecer o <filantropico cavalhei- lhe o favor de ficar com o di

do custo de vida no Braswl9 que êle considera mais ro », o Intendente de Angelina, nheiro até o homem. a.parecer,' SRA. IRACI LOPES
facil e mais barata do que nos países que teve oca-

dando do. meSIl1:I, 03 stna�s.
i- d Ao abrir a gmaca, porem, en- A efeméride de hoje regista oS ao a perco.-rer. t AI a de fal ' .

I" dcon rou o ro o, m supor -

amversano nata IC10 a exma.
ta da nota de 200$000 que a I sra, d. lraci Lopes Silva, consor
mesma continha, certamente re- te do sr. Narbal Silva, funciona
tirada, quando 0« viga ris ta» me-I rio da Alíandega desta capi tal.
teu a mão para nela depositar
o pacote dos oito contos. Passa hoje o dia do aniversa-
Abrindo desmesuradamente os rio natalicio do sr. Oscar Livra'

LISBOA. 3I-A estação emis- trada e lançado ao mar diversas olhos e batendo com a mão na mento, do comercio local.
sora de Salamanca informa que 1 pontes. testa, o Intendente teve a ideia

'IDe acôrdo com as ultimas in- aenia.l de abrir o pacote para ver Melo; anos hoje o sr. Haroldoaviões nacionalistas bombardea- �

ram, ontem, intensamente e com formações, as forças nacionalistas se ali en?ontrava, .em vez de 8 � o.

Previsões para o período das objetivos militares, as cidades de estão ás portas de Lerida, cuja
I COI�OS a ImPârtanCla de 8:200J$000'1 Transcorre hoje o aniversario

18 horas de ontem ás 18 horas Tarragona, Tortosa, Castelon, e capitulação se espera a cada mo- om grun e espanto seu, evou :
t I" d tmeia hora a desenrolar a meia-: na a ICIO o nosso con erraneo sr.

,de hoje: sobretudo a base naval de Carta- mento. dI, da. I: I' Secundino Simas, funcionario dos _?eglllo ôntern com destino a
Tempo - Instavel, sujeito a gena, atingindo e danificando gran- a; so encontran o papeis, PU' Correios e Telegrafos. ,MInas Gerais, acompanhado de

chuvas. demente um vaso de guerra lega' Os pertuguêses n!:ll
peis e mais papeis,.. J/[.I 'I sua exma, familia, o sr. Alexan-

Temperatura-Em declimo. lista, t!I. Faz anos hoje a graciosa me- l dre Borges, do alto comercio.
Ventos: -- Do quadrante sul, Nos arredores de Entrabal foi nina Catarina, diléta filha do!

-

frescas. travada uma violenta batalha en- guerra esnanhôla sr. José Souza, funcionario Mu-I A

Para a Capit�l Federal viajouAs temperaturas extremas de tre 10 aviões nacionalistas e 17 R' Chumbo. nicipal. "ontem,
o sr. agrimessor Ildefonso

t f
.

23 O
•

bli d b tid 4 LONDRES. 31 Os circulas go- • • Linhares, que vai terminar oO:J em, oram: máxima . e mI-I repu icanos, sen o a a I os
vernístas hespanõís daqui declaram VENDE-SE grande quan- Deflue hoje o aniversario 11a- Curso Normal da Escola denima 22.2 registradas, respecti- aparelhos de Barcelona, que receberam a primeira prova da

vamente, ás 12.10 e 7.'10 horas. A coluna Yague continua avan- intervenção de Portugal na Guerra �jdad.a - Inforr.·'Hlções nas, Lalicio da prendada senhorinha "Aperfeiçoamento dos Correios e

çando em direção a Lerida, sendo Espanhola em favor dos nacíonalís- oficinau deste jornal. I Este� Machado, aplica.da .aluna Telegrafos.
a marcha dificultada por haverem tas. Dizem que entre os aviadores da Escola Normal Primaria.

aprisionados pelos republicanos,ena N lSCIll'IENTOSsoldados republicanos interrompi- corram-se oficiais da força aerea HEINZ BRAUNSPERGER
.i:

do as comunicações por varias es- portuguêsa, Está em festas o lar do Sr.Escritorio Viu passar ôntern o seu ani- Alvaro Conrado da Costa e de
versario natalicio o menino Heinz, sua sra. d. Edite Botelho da '

(�oDlercial filho do sr. José Braunsperger, Costa, pelo nascimento de um
conceituado representante comer- robusto menino de nome Nilson.
cial nesta praça.
Comemorando a

.

jubilosa data I FALECIllIENTOS
o travêsso garôto ofereceu em a Em Blumenau, faleceu o sr.
residencia de seu progenitor aos Frederico Hahe, do comercio da
seus inumeros amiguinhos uma quela praça, irmão do sr. Adolfo
mesa de finos dôces e gazoza,' Rabe, representante eomercialI nesta praça.

, I

" ,�

o TEMPO
Depal·tamento de Aé d

ronantiea �ivil

Boletim diário da Esta
ção Aéro-cUmZltoEógh:a

Adoração
é a marca que domina na atuali
dade e dominará sernpre.Qualque
que seja a sua necess.dade de
perfumarias, prefira sempre

as da marca

Adoraeão

Seguros
temporários

"Precleamos tornar
seus encantes: naturais, IDas

energia organüzadora dos seus

mais conhecido, não
pelas reallzações de trabalhe
homens"

Brasil pelos

A
L D OA

MAISiYaolbetn na Bolívia teria
irrompido urna rebelião

BUENOS AIRES, 31,- Apesar dos desmentidos,
corre lnslstentemente o boato de que rebentou na
I:olivia um mevtment» subversivo. O govêrno, ao que
consta, tamou severas tlrl ;!ti�da.) ':;o�,r':í:'a 03 agitado
res.

idaa
i Pierri, alto funcionario da Capi
l tania do Porto do Rio de Ja

SILVA' neiro,

�-.

Acha-se entre nós o sr. dr.
Arruda Falcão, funcionario da
Companhia Meridional de Segu
ros, da que é acreditado agente
nesta capital o honrado comer
ciante sr. Hercilis Avila.

DR. ARRUDA FALCÃO

Espera a todo o IDoanento
a capitulação de Lerida

o nosso

almirante

A Ora. JOSEPHINA SCHWEIDSON
(Especialista em doen�as de Senhoras

e crean�as)
mudou seu �ONS(JLTORIO para á

Rua Felipe Sehmidt!!l 39
HORARIO: das 10112 ás 12 e das 2 âs 5 horas CHEGAllI UNS

naS'm=rUIUID

"
Lavando ...se COIll O Sabão �

irgelD Especialidade"
._--_._--_._----- • a__

'

_

s�SÃ���RCfAt
ESPECIALIDADE

de 'WETZEL & Cia. ... Joinville MARCA REGISTRAt\DA

economisa ...se tempo e dinheiro.
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